
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів /180 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

вивчення навчальної дисципліни є військово-професійна 

діяльність за профілем спеціальності 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни „Військове 

стажування” є набуття та вдосконалення курсантами практичних 

навичок у виконанні обов’язків за відповідною посадою у 

військових частинах (установах, закладах) ЗС України або у 

військових формуваннях, які підпорядковані іншим центральним 

органам виконавчої влади України 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Володіння навичками інформаційно-аналітичної роботи в 

оперативно-технічних підрозділах розвідки Збройних Сил 

України та інших військових формуваннях утворених відповідно 

до законодавства України. 

Володіння навичками використовувати професійні профільовані 

знання в галузі методів та засобів контролю витоку інформації, 

для організації функціонування системи здобуття інформації.  

Володіння навичками у сфері організації захисту інформації з 

обмеженим доступом та автоматизація її обробки в оперативно-

технічних підрозділах розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формуваннях утворених відповідно до законодавства 

України.  

Володіння навичками обробки цифрової фото, відео та 

акустичної інформації за допомогою прикладного програмного 

забезпечення. 

Володіння навичками у сфері фізичних основ добування 

інформації оперативного призначення, принципів формування та 

обробки сигналів, що циркулюють в інформаційно-

телекомунікаційних системах та засобах спеціального 

призначення. 

Як можна Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 



 

 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

письмово. 

Знання та розуміння основ інформаційно-аналітичної роботи в 

оперативно-технічних підрозділах розвідки Збройних Сил 

України та інших військових формуваннях утворених відповідно 

до законодавства України. 

Здатність використовувати професійні профільовані знання в 

галузі методів та засобів контролю витоку інформації, для 

організації функціонування системи здобуття інформації. 

Знання та розуміння у сфері організації захисту інформації з 

обмеженим доступом та автоматизація її обробки в оперативно-

технічних підрозділах розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формуваннях утворених відповідно до законодавства 

України. 

Знання та розуміння фізичних основ добування інформації 

оперативного призначення, принципів формування та обробки 

сигналів, що циркулюють в інформаційно-телекомунікаційних 

системах та засобах спеціального призначення. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  
Змістовий модуль 1. Функціональні обов’язки за посадою та їх 

практичне виконання. 

Змістовий модуль 2. Радіоелектронні інформаційні системи 

Змістовий модуль 3. Оперативна техніка  

Змістовий модуль 4. Спеціальне озброєння 

Змістовий модуль 5. Ознайомлення з системами та засобами 

захисту інформації військової частини та їх застосування. 

 

Види занять: практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Послідовність вивчення навчальної дисципліни базується на 

вхідних зв’язках з навчальними дисциплінами „Навчальна 

практика (за фахом)”.  

Постреквізити Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання кваліфікаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1.Положення про особливості організації освітньої діяльності 

у вищих військових навчальних закладах Міністерства 

оборони України та військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти (затверджене наказом  Міністра оборони 

України від 09.01.2020 р. № 4). 

2. Наказ МОУ №5 від 12.01.2016 року “Про затвердження 

Інструкції про порядок організації і проведення військового 

(флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, 

корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, 

студентів) вищих військових навчальних закладів, військових 

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”. 

3.Наказ начальника ВІТІ „Про організацію освітньої діяльності 

в інституті на 2019-2020 навчальний рік”. 

4. Науменко Ю.Б., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А., 

Ткаленко О.Є. Технічні канали витоку інформації. Навчальний 



 

 

 

 

посібник: - Київ, ВІТІ НТУУ “КПІ” 2010р. 

5. Богданов В.В., Волков О.В., Жук О.В., Мартинюк В.В. 

Методи та засоби інженерно-технічного захисту інформації. 

Навчальний посібник. - К.: ВІТІ ДУТ, 2014. – 472 с. 

6. Хорошко В.А., Чекатков А.А. "Методы и средства защиты 

информации".– К.: Юниор, 2003 г. – 504 с. 

7. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в 

автоматизованих системах. Навчальний посібник / Під ред. 

Антонюк А.О. – К.: 2003. – 243 с. 

8. Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування 

приладів, що вивчаються. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Військові частини (установи, заклади) ЗС України або у військові 

формуваннях, які підпорядковані іншим центральним органам 

виконавчої влади України, техніка та спецозброєння за 

відповідною посадою 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік. 

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) ПАНЧЕНКО ІГОР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ   

Посада: Начальник кафедри 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 266 каб. 

 

ВОСКОЛОВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 

Посада: Доцент кафедри 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 273 каб. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО  

 

 

Розробник         Олексій ВОСКОЛОВИЧ 


